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ค าน า 

  ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น  เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจและ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บ ารุงท้องที่  ซึ่งการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  ดังนั้น งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น  จึงจัดท าแผนการจัดเก็บภาษี
และพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561  เพ่ือใช้ในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน          
พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พร้อมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ 
 

 
                               จัดท าโดย 
        งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

      องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น 
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1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่19 ตุลาคม 2552 เพ่ือใช้ในการบริหารงานด้าน
การจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 
พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พร้อมทั้ง
น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการและคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เย็น มีนโยบายด าเนินการการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยค านึงถึงสภาวะด้านสังคม 
เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการช าระ
ภาษีของประชาชนในเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น   

 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น จึงได้จัดท าแผนการจัดเก็บรายได้    
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อก าหนดเป็นแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายไดข้ององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน   
 2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น มีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมา
พัฒนาต าบลได้มากขึ้น   
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่เย็น  

2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดส้อดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เป้าหมาย 
3.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น ประจ าปีงบประมาณ 2561 จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

2 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่จัดเก็บเองในปีงบประมาณ 2560 
3.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลแม่เย็น ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ 
3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 

  - ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และออกหนังสือ
แจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎระเบียบ  โดย
ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตามทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)  

4.2 ขั้นด าเนินการ 
- จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  - รับบริการช าระภาษี หรือ ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ 

4.3 หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
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- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ เช่น การรายงานภาษีท่ีจัดเก็บได้แต่ละไตรมาส 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน 2561 

6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
 งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
7. งบประมาณ 
 ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น สามารถจัดเกบ็ภาษีในปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2     
จากปีที่ผ่านมา 

8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี 

9. ผู้จัดท า/เสนอแผน 

(ลงชื่อ)      รัตน์ติกาล  หอมอบ     ผู้จัดท า/เสนอแผน  
        ( นางสาวรัตน์ติกาล  หอมอบ ) 
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 

 
10. ผู้ตรวจสอบแผน 

 (ลงชื่อ)    ญาวิกา   หมื่นแก้ว     ผู้ตรวจสอบแผน 
          ( นางญาวิกา   หมื่นแก้ว ) 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น  

                                รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

11. ผู้เห็นชอบแผน 
ความเห็นของ ปลัด อบต. ....................................................................................................................... 

(ลงชื่อ) จ.ส.อ. ชาญณรงค์  ป่าโพธิ์ชัน  ผู้เห็นชอบแผน 
           ( ชาญณรงค์  ป่าโพธิ์ชัน ) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น 

11. ผู้อนุมัติแผน 
ความเห็นของ นายก อบต. .................................................................................................... ........................... 

(ลงชื่อ)  จันทร์ฉาย   วงศแ์ก่นจันทร์    ผู้อนุมัติแผน 
    ( นางจันทร์ฉาย   วงศแ์ก่นจันทร์)  
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

การปฏิบัติงานตามห้วงเวลา 

กันยายน  -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ  จาก  ผ.ท.5 
   -  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
ตุลาคม   -  ส ารวจ ,  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
ธันวาคม   -  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม  - กุมภาพันธ์ -  รับแบบ  ภ.ร.ด.2  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกต้อง 
   -  ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน / รับช าระภาษี 
มีนาคม – พฤษภาคม -  ประเมินค่ารายปี  และแจ้งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด.8  (ลงทะเบียน) 
   -  รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) / พิจารณาค าร้อง / 
       แจ้งผลการชี้ขาด 
   -  รับช าระค่าภาษี  (ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
   -  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ  ภ.ร.ด. 2  ภายในก าหนด  (2  ครั้ง) 
   -  แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  ภายในก าหนด  (ส่งให้นิติกร)   

   ตาม  ม.46  หรือ ม.48 (ข) 
มิถุนายน – สิงหาคม -  ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน 
   -  รับช าระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา  (มีเงินเพิ่ม) 
   -  มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด  (3  ครั้ง) 
   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
กันยายน  -  มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน  (นิติกร)  ตาม  ม.44 
   -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
ตุลาคม    -  มีค าสั่งยึด  อายัด  เพ่ือขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม 
ก.  ขั้นเตรียมการ 

1.  ตรวจสอบและคัดลอกบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษ ี   กันยายน 
      ในปีงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 2.  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ     ตุลาคม 
 3.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ 
 4.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ก่อนธันวาคม 
      ทรัพย์สิน และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 1.  รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.2)  และตรวจสอบความถูกต้อง มกราคม – กุมภาพันธ์ 
 2.  ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษี / มีหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี มกราคม – เมษายน 
      (ภ.ร.ด.8)  
 3.  รับช าระภาษี  
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กรณีปกติ 

 -  รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที  หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม 
 กรณีพิเศษ 

(1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด(เกิน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
-  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม      กุมภาพันธ์ – กันยายน 

(2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
1.  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่    มกราคม – พฤษภาคม 
2.  ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่   กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
3.  ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ     มีนาคม – กรกฎาคม 
4.  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม      มีนาคม – กันยายน 
5.  ปฏิบัติตามค าสั่งศาล  (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 

ค.  ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.2)  ภายในก าหนดเวลา 
 -  เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ   กุมภาพันธ์ 
    (ภ.ร.ด.2)  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ 
 -  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินคดี มีนาคม – พฤษภาคม 
    แก่ผู้ไม่ยื่นแบบ     
 -  รับช าระภาษี       เมษายน – กันยายน 
 -  ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ     มีนาคม - กันยายน 
 หมายเหตุ  ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก  ให้ด าเนินการตาม  ม.48 (ข) 

2.  ยื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษี 
 -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
  ครั้งที ่ 1       พฤษภาคม   
  ครั้งที ่ 2                 มิถุนายน  

                 (ด าเนินการให้สอดคล้องกับการแจ้งผลการประเมินภาษี) 
  ครั้งที ่ 3       กรกฎาคม 
 -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม      พฤษภาคม – กันยายน 
 -  ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 

   กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษ ี     ตุลาคมเป็นต้นไป 

ง. ขั้นก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บ (เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา) 
 

ประเภทภาษ ี เป้าหมายเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

รับจริง 
ประจ าปี 2560 

ประมาณการ 
ประจ าปี 2561 

หมายเหตุ 

 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 
2 179,916.50 160,000.00  
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

การปฏิบัติงานตามห้วงเวลา 

กันยายน  -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก  ภ.บ.ท.5 และ ก.ค. 1 
   -  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
ตุลาคม   -  ส ารวจ ,  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
พฤศจิกายน  -  ประกาศแจ้งการเสียภาษีประจ าปี 
ธันวาคม   -  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม    -  รับแบบ  ภ.บ.ท. 5  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกต้อง 
   -  แจ้งผลการประเมิน / รับช าระภาษี 
มกราคม – มีนาคม -  แจ้งผลการประเมินตาม มาตรา 33 
มกราคม – เมษายน -  รับช าระภาษี 
พฤษภาคม – กันยายน -  ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน ตาม เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.2) 
   -  รับช าระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา  (มีเงินเพ่ิม) 
   -  มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด   
   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม 

ก.  ขั้นเตรียมการ 
 1.  ตรวจสอบและคัดลอกบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี   กันยายน 
      ในปีงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 2.  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ     ตุลาคม 
 3.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน - มีนาคม 
 4.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  
     และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า   ก่อนธันวาคม 

ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
1.  รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.บ.ท.5)  และตรวจสอบความถูกต้อง มกราคมของปีแรก 

ที่มีการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินตามมาตรา ๑๖  

  2.  ประเมินค่าภาษี และแจ้งผลการประเมิน    มกราคม - ธันวาคม 
         3.  รับช าระภาษี (ภ.ท.บ.11)      มกราคม - เมษายน 

 4.  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่     มกราคม - ธันวาคม 
ค. ขั้นการประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้างชาระภาษีบ ารุงท้องที่จากทะเบียนที่ดิน (ภ.บ.ท. 6)  พฤษภาคม 
- ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่มาช าระภาษี 

แจ้งเตือนครั้งที่ 1      พฤษภาคม 
แจ้งเตือนครั้งที่ 2      มิถุนายน 
แจ้งเตือนครั้งที่ 3      กรกฎาคม 

- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม      พฤษภาคม - ธันวาคม 

- 5 - 

- 6 - 



ง. ด าการบังคับจัดเก็บภาษี 
- จัดทาหนังสือ (ภ.บ.ท. 14 ) เรียกให้เจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมา     -  
ให้ถ้อยคาหรือส่งบัญชีเอกสารมาตรวจสอบ  
(ด าเนินการภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ ออกหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 3) 
- ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด ทรัพย์สิน กรณีหลีกเลี่ยงหลังการแจ้ง    -    
เตือนให้มา ช าระภาษ ี ครั้งที่ 3) 

จ. ขั้นก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บ (เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา) 
 

ประเภทภาษ ี เป้าหมายเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

รับจริง 
ประจ าปี 2560 

ประมาณการ 
ประจ าปี 2561 

หมายเหตุ 

 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

 
2 50,549.84 50,000.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 

การปฏิบัติงานตามห้วงเวลา 

กันยายน  -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ  จาก  ผ.ท.5 
   -  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
ตุลาคม   -  ส ารวจ ,  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
ธันวาคม   -  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม – มีนาคม    -  รับแบบ  ภ.ป.1  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกต้อง 
   -  ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) 
มกราคม – พฤษภาคม -  รับช าระค่าภาษี  (ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
   -  รับค าร้องอุทธรณข์อให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4) 
กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม   -  ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ 

- ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5) 
เมษายน – กันยายน -  ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน 
   -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม  
   -  มีหนังสือแจง้เตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด  (3  ครั้ง) 
   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
ตุลาคมเป็นต้นไป  -  มีค าสั่งยึด  อายัด  เพ่ือขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม 

ก.  ขั้นเตรียมการก่อนการจัดเก็บภาษีป้าย 
 1.  ตรวจสอบและคัดลอกบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ กันยายน 
     (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 2.  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ     ตุลาคม 
 3.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ 

4.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ    ธันวาคม          
     เพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)       

ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บภาษีป้าย 
 1.  กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 
  - รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกต้อง   มกราคม – มีนาคม 
  - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)  มกราคม – เมษายน 

 2.  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 
  - รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกต้อง   เมษายน – ธันวาคม 
 3.  การช าระค่าภาษี 
  กรณีปกติ 
  - รับช าระภาษี(ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม 
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  กรณีพิเศษ       กุมภาพันธ์ – กันยายน 
  (1)  ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
       - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
  (2)  ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
       1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่(แบบ ภ.ป.4) กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
       2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่  กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
       3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)  มีนาคม – กรกฎาคม 
       4. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม     มีนาคม – กันยายน 
       5. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)    
หมายเหตุ  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การช าระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้ปฏิบัติ
ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 

ค.  ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บป้าย 
 1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ป.1)  ภายในก าหนดเวลา 
 -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ           กุมภาพันธ์ 
    (เม่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 
 -  หนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา 
  ครั้งที ่ 1             เมษายน   
  ครั้งที ่ 2                     พฤษภาคม  

-  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)         เมษายน – กรกฎาคม 
    เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ     
 -  รับช าระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25          เมษายน – กันยายน 

2.  ยื่นแบบ  ภ.ป.1  แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
 -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
  ครั้งที ่ 1        พฤษภาคม   
  ครั้งที ่ 2                       มิถุนายน  

          ครั้งที ่ 3                  กรกฎาคม 
 -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม            พฤษภาคม – กันยายน 
 -  ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน)       ตุลาคมเป็นต้นไป 

      กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี      

ง. ขั้นก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บ (เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา) 
 

ประเภทภาษ ี เป้าหมายเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

รับจริง 
ประจ าปี 2560 

ประมาณการ 
ประจ าปี 2561 

หมายเหตุ 

 
ภาษีป้าย 

 
2 78,740.00 70,000.00  
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ลงชื่อ                     ผู้จัดท า/เสนอแผน 
   (นายยุทธศักดิ์  พบลาภ) 
   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

ลงชื่อ                   ผู้ตรวจสอบแผน 
       (นางชฎาพร ทะกอง) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง 

ลงชื่อ                      ผู้อนมุัติแผน 
    (นายปัญญา  กัลป์ตินันท์) 
   นายกเทศมนตรีต าบลขามใหญ่ 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบแผน 
        (นายอัมพล    ทองพุ) 
    ปลัดเทศบาลต าบลขามใหญ่ 

ลงชื่อ                     ผู้จัดท า/เสนอแผน 
   (นายยุทธศักดิ์  พบลาภ) 
   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

ลงชื่อ                   ผู้ตรวจสอบแผน 
       (นางชฎาพร ทะกอง) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง 

ลงชื่อ                      ผู้อนมุัติแผน 
    (นายปัญญา  กัลป์ตินันท์) 
   นายกเทศมนตรีต าบลขามใหญ่ 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบแผน 
        (นายอัมพล    ทองพุ) 
    ปลัดเทศบาลต าบลขามใหญ่ 

ลงชื่อ                     ผู้จัดท า/เสนอแผน 
   (นายยุทธศักดิ์  พบลาภ) 
   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 


